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Tack! 

 
Ett varmt tack till min handledare Per Magnus Johansson för värdefulla kommentarer, 

kritisk granskning av texter/arbetet och för hans kunnande som har fört mig framåt. 

 

Ett stort tack vill jag rikta till psykoterapeuterna som generöst bidragit med sina 

kunskaper och erfarenheter. Utan er medverkan hade denna studie inte varit möjlig. 

 

Ett särskild tack vill jag ge till Göran Sandell för att ha åtagit sig uppdraget att validera 

resultat delen i arbetet. 

 

Och hjärtligt tack till mina föräldrar och min vän, Kerstin, för all uppmuntran när jag 

kom med mina sorger till er och för att ni har stöttat mig och funnits till hands när jag 

behövt er under processen. 
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Sorg är som en trekant som roterar runt i hjärtat med 

spetsar som rispar. 

Det gör ont, förfärligt ont, tills trekantens spetsar är 

borta och det bara är en kula som åker runt utan 

smärta. 

Sorg är en process som tar tid, men den tar slut. 

Hur lång processen blir beror på vad vi förlorat, vilka 

resurser vi själva har och det nätverk vi har runt oss. 

Men när glädjen över det du har haft överskuggar 

saknaden av det du förlorat, när du vet att du aldrig 

velat vara utan det du förlorat, även om du visste att 

du en gång kanske skulle behöva släppa det. DÅ är 

trekantens spetsar borta och kulan blir en skatt i ditt 

hjärta. 

 

(Kinesiskt ordspråk) 
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Min sorg är min sorg 
”Om terapeuternas upplevelser och erfarenheter 

& 

Det tvärkulturella perspektivet i sörjandet” 
 

Fariba Vazirizadeh 

 

Sammanfattning. Föreliggande examensarbete studerar terapeuters 

upplevelser och erfarenheter av patienters sorgearbete samt i vilken 

utsträckning sörjandet skiljer sig mellan svenska patienter och 

patienter med invandrar- och flyktingbakgrund och är genomförd med 

en kvalitativ forskningsmetod med fenomenologisk ansats. 

Undersökningen bygger på svaren från 14 erfarna psykoterapeuter 

med psykodynamisk inriktning.  Resultaten visar att patienters inre 

upplevelser av sorg är densamma, däremot finns det kulturella 

skillnader i sörjandet. Samtliga affekter som patienter har tillgång till 

används i sorgearbetet. Genom sorgearbetet kommer de gradvis till 

acceptans av objektförlusten och anpassar sig till verklighetens krav 

för att därefter kunna gå vidare i livet. Nya sorger återaktualiserar 

tidigare obearbetade sorger och i invandrarens- och flyktingenshistoria 

finns alltid sorgen över att ha lämnat sitt hemland.   . 
 

 

 

BAKGRUND  

 

Dagligen möter vi människor i vårt arbete och privat som bär på sorg på grund av olika  

anledningar. Sorg är en naturlig och känslomässig reaktion på förluster och traumatiska 

förändringar i livet. Förluster upplevs alltid individuellt och kan vara smärtsamma 

exempelvis i samband med dödsfall eller lämnandet av ett hemland. Sorgen har 

gemensamma drag trots att alla sörjer på sitt sätt och det kan ta olika lång tid att läka 

sorgen. 

Reaktionen på sorg beror på olika faktorer bland annat på hur betydelsefullt det man 

förlorat varit för en, vad som hände i samband med förlusten, individens 

personlighetsstruktur samt religiös och kulturell bakgrund. Man kan känna igen olika 

reaktioner i det mentala, och dessa reaktioner omfattar nedstämdhet, besvikelse, saknad, 

vrede, skam och skuldkänslor. Därtill finns de sociala omständigheterna som handlar 

om hur omgivningen tar hand om den sörjande under sorgetiden.  

Sorg är känslor och kan inte bearbetas intellektuellt. Sorgearbete är en mental process 

som vi går igenom i samband med en förlust. I sorgebearbetning kommer individen till 

insikt om vad som har förändrat tillvaron, väcker och accepterar smärtan och sorgen 

över förlusten, samt finner vägar ut ur sorgen och kan gå vidare i livet trots förlusten.  

Individen med obearbetad sorg håller tillbaka sina känslor och detta beror oftast på 

något känslomässigt som är oavslutat. Detta kan leda till att sorgebearbetningen kan ta 

lång tid. Sorg som inte blir förlöst kan få konsekvenser och ta sig uttryck i psykiska och 

fysiska sjukdomar. 
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Mitt intresse för att fördjupa mig i ämnet sorg och sorgebearbetning väcktes år 2009, då 

jag under loppet av några månader, både i jobbet och privat, kom i kontakt med 

människor som hade förlorat sina nära och kära, gick igenom skilsmässa, drabbades av 

allvarlig sjukdom och hade lämnat sina hemländer och sörjde sin ensamhet och minnena 

från anförvanter och allt som hade lämnats kvar i hemlandet. 

Dessa människors sorg och min egen gjorde mig nyfiken på sorgens process. Jag ställde 

mig frågor kring vilken hjälp som erbjuds av professionella till de sörjande och vilka 

affekter som är förknippade med sorg? 

Med tanke på att jag arbetar i ett mångkulturellt område är det intressant att undersöka 

de kulturella skillnaderna i sörjandet och sorgebearbetningen.  

 

Jag har upptäckt att i de flesta böcker och på internetbaserade sajter är sorgen för det 

mesta förknippad med dödsfall. Jag vill tydliggöra att när jag nämner sorg menar jag 

inte enbart sorg i samband med dödsfall. Sorgen har många ansikten och den kan 

orsakas av olika förluster såsom skilsmässa, förlorat arbete, obotligt sjukdom och/eller 

att lämna sitt hemland. 

 

Jag kommer att presentera olika teorier som är av intresse för att belysa huvudämnet 

sorg, depression och melankoli samt andra relevanta teorier när det gäller sörjandet. 

 

I denna studie använder jag begreppen som patient, invandrare/flykting, exil och individ 

beroende på vilket ord författarna eller terapeuterna använder. 

 

Det bör noteras att begreppet melankoli är numera ersatt av begreppet depression och 

därför kommer jag i mina egna resonemang att använda mig av begreppet depression. 

 

Sorg, depression och melankoli  

Diagnosen förlängt sorgesyndrom och eller sorgeundantag finns inte i den psykiatriska 

diagnosmanualen DSM 5 i American Psychiatric Association (2013). Prigerson, et al 

(2009) lade fram ett förslag om att införa en diagnos om förlängt sorgesyndrom. 

Författarna antog att införandet av en ”sorgediagnos” skulle förbättra möjligheten för en 

tidig och korrekt bedömning av patienternas hälsotillstånd och behov av och tillgång till 

både medicinsk och psykoterapeutisk hjälp. 

I DSM 5, urskiljs olika typer och grader av depression. Nedan nämns enbart egentlig 

depression och melankoli:  

 Egentlig depression som innebär oro, sömnbesvär, dålig aptit, rastlöshet, 

koncentrationssvårigheter, självskadebeteende eller självmordsbeteende  

 Melankoli är det djupaste stadiet av den depressiva episoden. De symtom 

som uppträder (1) förmåga att känna lust eller glädje i aktiviteter har helt, 

eller i stort sett helt, försvunnit (2) avsaknad av reaktion på vanligtvis 

positiva stimuli. 

 

I sitt arbete ”Sorg och melankoli” (1917/2008)
1
 gör Sigmund Freud en jämförelse 

mellan sorg och melankoli. Sorgen är riktad mot förlusten i världen utanför oss, medan 

melankoli innebär en förlust som drabbar jaget (Freud, 1917/2008).  

Vissa människor reagerar på förlust med en normal sorgeprocess. Sorgen tar olika lång 

tid men man går igenom de olika faserna i sorgeprocessen och kan därefter acceptera 

förlusten. För andra leder sorgen till en depression som är svårbehandlad. Man kan inte 

                                                 
1
 Vid citat kommer hänvisning endast att gå till den svenska utgåvan från 2008. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=egentlig%20depression
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=sj%E4lvskadebeteende
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=melankoli
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acceptera det som har hänt och hittar ingen väg tillbaka till den man var tidigare. En 

individ som har tvingats lämna sitt land, sin familj och ett sammanhang där ”man var 

någon” kan vid ett besked om dödsfall i hemlandet reagera på ett sätt som kan vara svårt 

att få förståelse för i den kontext man befinner sig. Svårigheten att kunna vara på plats 

och få dela sorgen tillsammans med andra, skuldkänslor för att man inte har räckt till; 

det kanske till och med innebär att bandet till hemlandet kommer att försvagas i 

samband med förlusten. Alla dessa svåra känslor strålar samman i en sorg över allt man 

har lämnat och kan leda till en depression.   

Sorg och melankoli har enligt Freud (1917/2008) samma orsak och är en reaktion på en 

förlust av en älskad person eller av ett älskat objekt, som exempelvis frihet, fosterland, 

ett ideal. Det finns en del likheter mellan sorg och melankoli. I samband med 

objektförlust skakas individens inre om. Personen tappar fotfästet, känner hjälplöshet 

och maktlöshet. Freud anser att ”själsligt kännetecknas melankoli av plågsam 

nedstämdhet, förlust av intresset för omvärlden, oförmåga att älska, hämning av all 

aktivitet och en nedsättning av självkänslan som yttrar sig i bittert självklander och 

självförebråelser och stegras till en ogrundad förväntan om straff” (2008, s. 215). 

I sorg är individen medveten om objektförlusten, exempelvis vid en obotlig sjukdom 

eller förlust av arbete, medan i depression så finns det inte denna medvetenhet. Freud 

(1917/2008) ansåg att i sorg är ingenting omedvetet medan i melankolin har 

objektförlusten undandragits medvetandet.  

För att en melankoli ska kunna utvecklas är ett narcissistiskt objektval en förutsättning 

(Freud 1917/2008). Med narcissistiskt objektval menas att individen söker kärleksobjekt 

med sig själv som förebild eller en föräldragestalt. 

Som tidigare nämnts krävs det en acceptans av förlusten och realitetsanpassning för att 

kunna gå vidare i livet. Om sorgearbete hävdar Freud (1917/2008) att sorgen behöver 

tid för att i detalj uppfylla realitetsprövningens krav så att jaget lösgör sin libido från det 

förlorade objektet och blir fri och ohämmad. Vid melankoli krävs det längre tid att 

komma över förlusten då nedstämdheten är djupare.   

Sorgen ses som en naturlig reaktion på en förlust även om symtomen ter sig på samma 

sätt som ett sjukligt tillstånd. Freud skriver att ”det är väl värt att notera att det aldrig 

faller oss in att betrakta sorgen som ett sjukligt tillstånd och låta en läkare behandla den, 

trots att den för med sig allvarliga avvikelser från normala levnadsförhållanden” (2008, 

s. 215). 

 

Julia Kristeva (1992) skriver att termen melankoli och depression hänvisar till en 

sammansättning som kan kallas för melankoli/depressiva, vars gränser är suddiga. 

Hon gör en jämförelse mellan depression och melankoli. Hon skriver att jämfört med 

depression som är av mindre intensitet och frekvens är melankolin den institutionella 

och kroniska typen av allvarliga åkommor som kännetecknas av mer frekventa 

manisk/depressiva förändringar.  

Till skillnad från Freud beskriver Kristeva (1992) en tomhetsdepression som innebär en 

narcissistisk depression och härstammar från en tidig frustation mellan barn och mor. 

Enligt Kristeva (1992) känner barnet en inre tomhet, och inte en objektförlust som 

Freud påstår, och sörjer den inre tomheten. Melankolikern sörjer ett ”Ting” anser 

Kristeva (1992). Med Ting menar hon ett tomrum som uppstår då barnet träder in i 

språket och lämnar symbiosen med modern.  

När barnet tar sig an språket och lämnar symbiosen uppkommer en tomhet som Kristeva 

kallar för Ting. Melankolikern hamnar i Tinget och använder sig inte av språket för att 

rekonstruera kontakten med modern. Kristeva (1992) ser inte depressionen som en 
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sjukdom som man kan behandla med enbart medicin, men tycker att antidepressiva 

medel kan användas för att möjliggöra det psykoterapeutiska arbetet.  

Depression ser hon som en diskurs som behöver bli lyssnad till och analyserad. Språket 

spelar en viktig roll i Kristevas teori. Hon poängterar att psykoterapeuten måste beakta 

patientens kroppsspråk, affekter och överhuvudtaget det osagda i rummet.  Kristeva 

(1992) anser att den besvikelse som individen känner i samband med en aktuell sorg kan 

väcka gamla obearbetade trauman.  

 

Hugo Bleichmar skiljer på depression baserad på förlust och depression baserad på en 

narcissistisk problematik. Hans teori kring depression baserad på förlust 

överensstämmer med Freud, men däremot bidrar han med teorin kring depression 

baserad på narcissistisk problematik. 

Bleichmar skriver: ”Vad vi finner i depression är därför en känsla av att en önskning 

som är central för subjektets libidinösa ekonomi inte är möjlig att uppfylla.” (1996, s. 

935f.) Vidare lyfter han fram de narcissistiska önskningarna; allt från mer normala 

önskningar som hantering av impulser, känslor, mentala funktioner till mer patologiska 

med bland annat en omnipotent kontroll över sig själv och/eller andra. Om individen 

misslyckas i att förverkliga sina önskningar kan det leda till depression med en 

övervägande narcissistisk komponent.   

Även Bleichmar (1996) tar upp och understryker att en tidigare obearbetad sorg kan 

aktualiseras när individen drabbas av en ny sorg. Enligt Bleichmar är 

 
depression som en störning kan samexistera med en annan störning men med 

ett annat ursprung, exempelvis en fobisk störning orsakad främst genom 

projektion av fientliga impulser, kan samexistera med en depression orsakad 

av en aktuell objektförlust, en förlust som reaktiverar en obearbetad tidigare 

och viktigare förlust. (1996, s. 936) 

 

Sorg har många orsaker och Barbro Lennéer-Axelsson (2010) har i sin bok ”Förluster: 

om sorg och livsomställning” behandlat just detta. Hon menar att sorgen är en 

genomgripande och riskfylld men viktig känsla då den hör ihop med förändring. 

Individen kan använda sig av genvägar för att slippa den psykiska smärtan i samband 

med sorg, t ex genom alkohol, hårt arbete eller promiskuösa utsvävningar. Sorgens 

funktion är att bearbeta en förlust för att kunna komma vidare. 

I samband med sorg kan individen utveckla en känsla av ansvar och ånger, skuld och 

skam, för det inträffade som kan vara ett resultat av obearbetade och tidigare trauman. 

Lennéer-Axelson (2010) menar att sådana känslor komplicerar sorgen, sänker 

självkänslan och kan till och med blockera andra känslor kraftigt. Skammen kan vara ett 

hinder för individen att söka hjälp. Sorg på grund av obotlig sjukdom innebär en 

genomgripande och påtvingad förändring.   

Enligt Lennéer-Axelsson (2010) kan sorg i samband med sjukdom innebära att man 

sörjer en del av sin ”gamla” identitet och dess förändring, vilket i sin tur kan leda till en 

förlust av självkänsla. 

Individen kan sakna förmåga att bearbeta sorger, separationer och förluster och detta 

ökar enligt Lundmark (2007) risken för frusen sorg som i sin tur kan leda till psykiska 

problem såsom utbrändhet, social isolering och missbruk av olika slag.   

 

Affekter 

Silvan Tomkins är den person som främst förknippas med modern affektteori. Tomkins 

(1962) hävdar att affekterna fungerar som ett primärt motivationssystem och färgar 

individens erfarenheter och driftupplevelser. Affekterna kan vara både starkare 
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motivationsfaktorer än individens grundläggande kroppsliga behov och mer drivande än 

drifterna då drifterna behöver förstärkas för att fungera. 

I sina studier av människors och djurs känsloliv hävdar Tomkins att vi är utrustade med 

ett antal medfödda biologiskt grundade affektprogram som fungerar som 

motivationssystem och är nödvändiga för vår biologiska överlevnad och styr våra 

sociala relationer.  

Enligt Leif Havnesköld och Pia Risholm Mothander (2009) anser Tomkins att 

affekterna är den process som förenar kropp och själ, det medvetna och omedvetna samt 

tankar och handlingar.  

Enligt Havnesköld & Mothander Risholm (2009) lägger utvecklingspsykologi stor vikt 

vid anknytningsteori och affektteori.  

En förmåga att uppfatta och förstå sina affekter är beroende av vilken typ av anknytning 

man har. Anknytningsteorin utvecklades för att förstå just människans upplevelse av 

smärta vid separation och förlust. Anknytning är basen för vår känsla av trygghet, 

(Göran Rydén & Per Wallroth, 2008). 

Om anknytningstrauma skriver Havnesköld & Mothander Risholm (2009) att ”barnet 

som har växt upp under omvårdnadsförhållanden som innebär att hög grad av 

känslomässigt negligerande - hot, våld, skräck och tidiga separationer - har förekommit 

leder det ofta inte bara till ångest och sorg utan också till ett underminerande av 

förmågan till affektreglering.” (s. 220) 

Ju tryggare anknytning har desto bättre kan han/hon förstå sina känslor, tolka sina 

affekter. Enligt Havnesköld & Mothander Risholm (2009), ”när barnet är tryggt, 

upplever det positiv affekt och kommer att sträcka sig utåt för att utforska världen. (s. 

132)   

Om den otrygga- och desorganiserade anknytningen och affekter skriver Havnesköld & 

Mothander Risholm (2009) att otrygg anknytning kan vara en riskfaktor för senare 

känslomässiga problem och desorganiserad anknytning kan vara en allvarlig riskfaktor 

för olika former av psykopatologi under vuxenlivet.” (S. 199) 

 

Jon T Monsen (1991) uppger att Tomkins ser driftsystemet som underordnat 

affektsystemet. Genom att skapa ett emotionellt tillstånd, exempelvis glädje eller ilska, 

oavsett individens drifttillstånd, kan man få individer att agera.  

 

Tomkins delar in effekterna i nio grundaffekter med en variation från låg till hög 

intensitet. De positiva, neutrala och negativa. De positiva är intresse/iver och 

välbehag/glädje, den neutrala är förvåning/häpnad och de negativa är rädsla/skräck, 

ledsnad/förtvivlan, avsmak, avsky och skam/förödmjukelse. (Svensk översättning av 

begreppen enligt Leif Havnesköld och Pia Risholm Mothander, 2009). De positiva och 

negativa affekterna innehåller ”metabudskap”. De positivas metabudskap är ”fortsätt 

med samma” och de negativas signalerar att ”någonting bör förändras”, enligt 

Havnesköld och Risholm Mothander (2009).  

 

Monsen, Eilerts, Melgård och Ödeggård (1996) skriver att det verkar uppenbart att 

emotionell erfarenhet formas av kognitiva bedömningar av situationer och individuella 

scheman eller fasta system av förväntningar som baseras på tidigare livserfarenhet. 

Individens stil att hantera affektiva erfarenheter och uttryck har varit centrala i 

psykodynamisk teori.  

Beroende på sorgens omfattning kan individens känslor ta sig olika uttryck. Någon blir 

aggressiv, en annan gråter hejdlöst och en tredje kan tystna och så småningom hamna i 

depression. Hur man uttrycker sina känslor som vuxen är avhängigt den respons och 
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tillåtelse som man har fått som barn av föräldrarna och omgivningen liksom den kontext 

individen kommer ifrån och befinner sig i.  

 

Individens sätt att uttrycka känslor är enligt Lars-Åke Kastling (2010) beroende av 

vilken kultur individen lever i och vilka sociala mönster som är gällande.   

”Ledsnad och sorg innebär att kroppsliga processer och tänkande ’stannar av’, hjärtat 

slår långsammare och energiförbrukningen minskar. Samtidigt tonas positiva och 

aktiverande affekter ner. Detta kan tänkas gynna möjligheter att anpassa sig under 

knappa förhållanden, att stanna upp och reflektera, omorientera sig mot nya relationer 

samt att upptäcka vad som är värdefullt i livet, men också att inom sig hålla kvar det 

förlorade kärleksobjektet”, enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009, s. 143). 

 

Kris - sorgens faser 

Johan Cullberg skriver att ”ett psykiskt kristillstånd befinner man sig i då ens tidigare 

erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att man ska förstå och 

psykiskt bemästra den livssituation som man råkat i” (2006, s. 19). 

 

Människor som hamnar i sorg på grund av förlust exempelvis av en närstående person, 

ett objekt, en sjukdom eller skilsmässa reagerar på olika sätt. Trots det unika i varje 

sorgearbete finns också mer eller mindre tydliga faser som avlöser varandra.  

Enligt Cullberg (2006), går den sörjande igenom fyra olika faser i samband med sorg 

och kris. Dessa faser kan ibland vara tydliga men oftast löper de in i varandra och är inte 

tidsbestämda.  

I Chockfasen upplever den drabbade ofta en känsla av overklighet och undviker både att 

se det som har hänt och att bearbeta förlusten. Den drabbade har svårt att ta emot 

information och förmågan att bedöma och tänka är nedsatt. I reaktionsfasen söker den 

drabbade en mening med det som har skett och ”varför”-frågorna blir aktuella. De 

vanliga känslorna i denna fas är sorg, ilska, skuld, skam och övergivenhet. Under 

bearbetningsfasen bearbetar den drabbade gradvis sorgen genom att ta in det inträffade 

och gradvis acceptera den förlust det medfört. Genom acceptansen kan den drabbade 

återgå till vardagen. Sorgearbetet tar några månader till flera år. I nyorienteringsfasen är 

sorgen och smärtan borta eller under kontroll och den drabbade börjar blicka framåt 

igen och ha framtidsplaner. Livet blir inte som det alltid har varit men många upplever 

här en styrka och kraft som de inte visste att de hade. 

 

Utöver de krisfaser som Cullberg har beskrivit kan invandraren och flyktingen gå 

igenom en kris som beror på att denne har lämnat sitt hemland, sin släkt och sitt språk 

samt startat ett nytt liv i ett främmande land med nytt språk, ny kultur och nya ritualer.  

 

Invandrings- och flyktingkrisen  

Enrique Bustos och Louis Ramos-Ruggieros (1984) har upparbetat olika faser i 

invandringskrisen. Enligt Angel och Hjern (2004) är utgångspunkten i Bustos och 

Ramos-Ruggieros modell att flyktingtillståndet ofta innebär att flyktingen har mycket 

svåra erfarenheter med sig från hemlandet. Den psykiska och fysiska beredskapen att 

hantera svåra situationer samt de rådande levnadsvillkor är faktorer som har betydelse 

för hur flyktingen klarar krisen.  

 

Den första fasen i Bustos och Ramos-Ruggieros (1984) modell är överraskningsfasen 

som kan liknas vid ett uppvaknande och kännetecknas av ett svart/vitt förhållningssätt 

gentemot världen och följdaktligen hemlandet och det nya landet (Sverige). Kraven som 
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det nya samhället ställer är okända och främmande och flyktingen kritiserar det nya i 

samma takt som denne idealiserar det gamla. Ett misslyckande i denna fas leder till 

bland annat akut ångest, sexuellt agerande, ambivalenta känslor mot självet och andra. 

Kommunikationsproblem kan komma till uttryck i aggressioner. Därefter följer 

desillusionering. Verkligheten tvingar flyktingen till ökad realitetstestning med en 

evaluering av de goda och dåliga aspekterna av den aktuella situationen. Flyktingen blir 

varse de faktiska begränsningar som han/hon har och inser att det kommer att ta tid att 

komma in i det nya landets språk, vanor och sociala spel. Infantiliseringskänslorna slår 

hårt. Uppkomsten av bland annat lättare psykosomatiska symptom, sömnsvårigheter, 

äktenskapskonflikter och fobier är de vanligaste symtomen. Den depressiva 

medvetenhetsfasen betraktas som vändpunkten i utvecklingen och är betydelsefull, 

intensiv och konfliktfylld. Flyktingen behöver definiera en livsväg som antingen 

resulterar i framåtanda och deltagandet i samhället eller en stagnation som innebär ett 

misslyckande och leder till kronisk depression. Den viktigaste fasen är den försonande 

adaptationen då framtiden ser ljusare ut. Flyktingen har börjat få fotfäste i och har 

känslan av att kunna ge ett positivt bidrag till det nya samhället. Denne kan njuta av 

svenska seder och vanor utan att ge upp det egna kulturella arvet. Den sista fasen är 

kritisk integrering som nås i mycket mindre omfattning än vad man tror. Den präglas av 

känslan att kunna älska sitt nya land utan att mista kärleken till sitt gamla.  

 

Roy Enesten och Bertil Larsson skriver att ”flyktingkrisen utvecklas ur tre 

omständigheter: separationen från flyktingens trygghetssystem och kulturella bakgrund, 

kulturmötet med det nya landet och tidigare traumatiska upplevelser” (1992, s. 184). 

I sin modell utgår Enesten och Larsson (1992) från den grupp vuxna personer som 

själva aktivt fattat sitt beslut och varit positivt inställda till flykten. De urskiljer fem 

faser i flyktingkrisen. Första fasen är katastroffasen, vilken uppstår genom att familjen, 

nätverket och/eller samhället hamnar i en allvarlig kris och individen befinner sig under 

allvarlig psykisk press. Misstänksamhet, misstro och hot mot existensen är de 

dominerande känslorna. Individen upplever ett inre kaos där hjälplöshetskänslan 

dominerar. Andra fasen är beslutsfasen och den gäller rent konkret flykten från 

hemlandet. Den innebär befrielse från ett förestående hot men är samtidigt en 

uppoffring som medför förluster av såväl hemlandet, nära och kära, levnadsstandard, 

arbete, kultur och klimat. Att lämna släkten är oftast förenat med känslor som skam, 

skuld, egoism, självanklagelse, ambivalens och ånger. Tiden mellan flyktbeslutet och 

själva flykten är viktig. Individen behöver en viss tid på sig i hemlandet för att förbereda 

separationen från sin tillhörighet, sin kultur och sitt land.  De centrala känslorna är 

handlingskraft och målmedvetenhet. I distansfasen är flyktingen i säkerhet och känner 

inget hot. Han/hon får nya positiva erfarenheter, bättre självförtroende och psykisk 

styrka. Flyktingen förnekar ofta det som har varit bra i hemlandet. Förlusten från 

hemlandet kompenseras med ersättningsobjekt/stödpersoner som idealiseras och 

tillskrivs allsmäktiga krafter. Flyktingen är euforisk, manisk, överskattande och har 

storslagna planer för framtiden. I konfrontationsfasen vaknar flyktingen till verkligheten 

och blir medveten om svårigheterna i det nya landet. Denne känner oro, ångest och 

stress på grund av svårigheter som uppstått i samband med språksvårigheter, 

uppehållstillståndsproblematik, främmande sedvänjor och ritualer. Framtidstron vacklar, 

osäkerheten gör sig påmind, självförtroendet sjunker och en passivitet kommer 

smygande. Detta motsvarar den tidsperiod då flyktingen inser att en anpassning krävs. 

Flyktingen kan på grund av ökad oro och ångest få psykiska belastningssymptom bland 

annat försämrad impulskontroll, koncentrationssvårigheter, sömnproblem och flash-

back-upplevelser. Det tidigare idealiserade ersättningsobjeket blir negativa och ondsinta 
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i flyktingens ögon och han/hon projicerar skuld, hjälplöshet och besvikelse på den/det. 

Inre oro, ångest och förvirring kan leda till ett regressivt beteende och utvecklandet av 

psykosomatiska symptom. Bearbetnings- och nyorienteringsfasen börjar när flyktingen 

har fått uppehållstillstånd och situationen har stabiliserats. Vid övergången från 

konfrontationsfasen till stabiliseringsfasen kan depression eller apati uppstå som resultat 

av skuldkänslor, maktlöshetskänslor, hjälplöshet, saknad samt längtan. När det händer 

positiva saker i den här fasen normaliseras individens inre tillstånd. Det sker en 

övergång till känslor och beteenden som dominerade under distansfasen och flyktingen 

kan lättare närma sig det separations- och sorgearbete denne tidigare påbörjat. Detta 

betyder att krisen har blivit bearbetad och därmed övervunnen. För många flyktingar 

kommer känslomässig stabilitet aldrig att uppnås. 

 

Det finns en del likheter mellan dessa två modeller när det gäller individens möte med 

det nya landet och den intrapsykiska processen.  

 

Traumateori 

Följande A kriterier, enligt DSM 5 i American Psychiatric Association (2013), skall 

vara uppfyllda för diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 

Kriterier A: Traumatisk händelse  

Individen måste ha varit utsatt för en traumatisk händelse, aktuell eller hotfull, som 

innebär dödsfara, allvarlig skada eller sexuellt våld.  

Exponeringen kan vara:  

 Direkt erfara händelse/flera händelser 

 Personligen bevittna  

 Indirekt; det vill säga genom att höra att en nära släkting eller vän har upplevt 

trauman 

 Upprepade eller extrema indirekta exponeringar för motbjudande detaljer av  

händelser 

 

Rydén och Wallroth (2008) betonar att även hot mot den psykiska integriteten kan vara 

traumatiska.  

Ordet trauma härstammar från grekiska och innebär ”sår” eller ”skada”. Enligt Anna 

Gerge och Kristina Lander ”såret eller skadan är den påverkan som skett på upplevelsen 

av självet och den upplevda förmågan att skydda sig själv från potentiella hot. Ofta 

påverkas också upplevelsen av det egna värdet som människa i samband med 

överväldigande händelser.” (2012, s. 18) 

 

En traumatisk kris beskriver Cullberg som en reaktion på yttre omständigheter. Han 

menar att ”det kan vara plötsliga och oväntade yttre påfrestningar- som en nära anhörigs 

död, ekonomisk ruin eller plötslig uppsägning från arbetet – som innebär ett hot mot ens 

grundläggande möjligheter till tillfredsställelse i tillvaron.” ((2006, s. 19)  

 

Miriam George (2010) skriver att Kroll som är traumateoretiker anser att ”vissa 

psykologiska reaktioner på trauma är påverkade av de kulturella normer på hur individer 

förväntas reagera på hot, skador och förlust.” (s. 382) 

 

John P. Wilson (2007) betonar att ”traumatiska händelser i livet kan vara enkla eller 

komplexa till sin natur och resultera i enkla eller komplexa former av posttraumatisk 

anpassning. På samma sätt kan kulturer vara enkla eller komplexa till sin natur med 
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olika roller, sociala strukturer, myndighetssystem samt mekanismer för att hantera 

individuella och kollektiva former av trauman.” (s. 3) 

 

Miranda Alcock hävdar att ”meningen med livet kan tyckas försvinna med förlust av 

hem, kultur, familj och status. Detta kan leda till en känsla av förvirring och 

meningslöshet, då inre resurser kan rubbas eller tyckas förlorade /…/ traumatiska 

upplevelser, till följd av krig eller katastrofer, kan djupt förvärra dessa känslor.” Vidare 

skriver hon att trauma stör kärnan i identiteten. Men individen lyckas återuppta sitt liv, 

återupprätta en känsla av mening och identitet efter stora förluster och traumatiska 

upplevelser. (2003, s.291) 

 

 
Alcock (2003) skriver att ”tidigare traumatiska erfarenheter kan återuppväcka de 

obearbetade smärtor och konflikter i tidig barndom, vilket kan förvärra upplevelsen och 

kan påverka personens förmåga att återhämta sig.” (s. 302) 

 

Tvärkulturellt perspektiv och sörjande 

”En kvinna gråter stilla, en annan vrålar ut sin sorg, en tredje är tyst och alldeles orörlig.” 

                              (av Britta Lundgren, professor i etnologi, Aftonbladet) 

 

Dessa ord beskriver individuella och kulturella skillnader i sörjandet. George Hagman 

(1995) anser att ett tvärkulturellt perspektiv visar en oändlig variation i människornas 

reaktion såväl på döden som i sorgeprocessen och internaliseringen av det förlorade 

objektet.  

I ett mångkulturellt samhälle som Sverige behövs det kunskap om det tvärkulturella 

kring flyktingars/invandrares sorgeprocess och sorgebearbetning. Den individ som har 

lämnat hemlandet, invanda miljöer, nära och kära och kommit till ett land med 

främmande kultur, ritualer, sedvänjor och språk har med sig många separationer och 

förluster i sitt bagage. Paul Rosenblatt (2008) framhåller att kultur skapar, påverkar, 

formar, begränsar och definierar sörjandet och även om sorgen är ett universellt 

fenomen, framträder kulturella skillnader i den normala sorgeprocessen.  

Många möts av de kulturella skillnaderna i sorgeprocess och sorgearbete redan i sina 

hemländer. Detta på grund av att folk med olika religionstillhörighet eller flera olika 

folkslag bor i ett och samma land. Invandraren/flyktingen kan uppfatta svenskarna som 

kulturellt homogena där sörjandet är privat, medan i deras hemländer tillåts sörjandet ta 

mer plats. Rosenblatt (1993) anser att kulturella faktorer spelar en viktig roll i 

sorgeprocessen och sörjandet är vanligtvis mer genomarbetat i österländska än i 

västerländska kulturer.  

 

Angel och Hjern (2004) hävdar att sorg har många ansikten och västerländska 

psykologiska begrepp som ”sorgearbete” är inte självklart giltiga i alla kulturella 

sammanhang.  

Lundmark (2007) betonar att i Sverige har vi en bild av att sorg är naturligt, att det bara 

är att bita ihop och gå vidare, att vardagen för den sörjande ofta är en ensam kamp. 

Enligt henne är kunskapsnivån om sorg och sörjande förbluffande låg och en bra 

förståelse och ett bra omhändertagande av sörjande existerar i stort sett inte i Sverige.   

Mötet med det svenska samhällets regler och ritualer kring sörjandet av en nära kan bli 

som en chock för den som har sitt ursprung i ett annat land. Angel och Hjern (2004) 

påpekar att alla samhällen och religioner har regler och ritualer som stöd i svåra 
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situationer i livet. Dessa finns till för att stödja den enskilde i en omtumlande 

livssituation och göra den enskildes upplevelse till en delad samhällelig angelägenhet.  

De regler/ceremonier som finns i Sverige kring döden kan uppfattas som främmande 

och till och med kränkande för en flykting med rötter i ett annat samhälle.   

Binnie Kristal-Andersson (2001) tar upp flyktingens/invandrarens sorg. Hon menar att 

under vissa tidsperioder i livet i det nya landet kan flyktingen/invandraren sörja över det 

som har lämnats kvar i hemlandet och/eller gått förlorat.  

 

Det är många författare som har konstaterat att olika aspekter bland annat ensamheten, 

skulden och skammen påverkar främlingens, flyktingens eller invandrarens sörjande. 

Kristal-Andersson lyfter fram olika tillvarotillstånd. Med termen tillvarotillstånd menar 

hon ”de känslor, tankar och förhållanden som kan omge personens liv och tillvaro i det 

nya landet och orsaka, påverka eller komplicera hans/hennes inre och yttre svårigheter” 

(2001, s. 83). Tillvarotillståndet sorg kan lättas av sörjandet och det är av stor vikt att 

låta flyktingen/invandraren sörja. Sorgearbetet kan, vilket antytts ovan, ta många år. Till 

slut kan individen förmå sig till att acceptera och kanske kompromissa om förluster och 

separationer. Tillvarotillståndet sorg väcks eller kan väckas på nytt när individen går 

igenom emotionella eller existentiella svårigheter. 

Kristeva (1997) betonar att först när främlingen/invandraren/flyktingen upplever sig 

vara sig fri från bandet till anhöriga känner sig denne ”helt fri”. Den absoluta friheten 

kallas likväl ensamhet. 

En annan aspekt i sörjandet är språket som kan beaktas i psykoterapin. Forskning visar 

att språket påverkar vår identitet, självuppfattning och självkänsla.  Kristal-Andersson 

skriver: 

 
”Sedan en person har lärt sig det nya språket kan det vara svårt för 

honom/henne att förstå antydningar eller att uttrycka sig med det rätta 

nyanserna, rytmerna, tonfallen och gesterna. Personen kanske inte kan 

uttrycka sina känslor och åsikter eller sinnesstämningar på det rätta sättet 

eller överhuvudtaget”. (2001, s. 115) 
 

Det finns faktorer som påverkar flyktingens sorgeprocess och sorgebearbetning i exil. 

Med tanke på avståndet och känslan av att ha brutit med sitt hemland kan flyktingen 

frysa känslorna för att undgå smärtan. Dessa obearbetade sorger kan i sin tur leda till 

depression eller psykosomatiseringar. 

 

Enligt Angel och Hjern (2004) är exilen den oändliga sorgen. Sorg över allt det som 

förloras när den som är i exil tvingas överge sitt hemland. Förlusten av det sociala 

nätverket, den sociala identiteten, den sociala kampen och förlusten av 

framtidsperspektiv är de dimensioner som sorgen tar för flyktingen. 

 

Kultur spelar en viktig roll i nästan alla psykiska sjukdomar. Vissa kulturer har idéer om 

något som liknar sorgepatologi, det vill säga en sorg som på något sätt har gått fel 

(Rosenblatt, 2008). Från tvärkulturellt perspektiv är det riskabelt att ta begreppet 

sorgepatologi från en kultur och tillämpa den på människor från kulturer där sorg 

konceptualiseras på ett annorlunda sätt (Rosenblatt, 1993). Kristal-Andersson (2001) 

påpekar att flyktingen eller invandraren kan vara omedveten om sin sorg över det 

förlorade och kan istället få psykosomatiska problem såsom trötthet, nedstämdhet, 

koncentrationssvårigheter och depression. Vidare tar hon upp att istället för att tillåta sig 

sörja, och om också bara för tillfället finna det inre accepterande som sorgen kan 
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medföra, tycks individen uppleva en ständig melankoli, tungsinthet, letargi och 

depression. Dessa känslor påverkar individens yttre och inre värld. 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Den här studien syftar till att vinna kunskap och förståelse om terapeuters upplevelse 

och erfarenhet av patienters sorgearbete samt i vilken utsträckning sörjandet skiljer sig 

bland svenskar och individer som har lämnat sitt hemland.  

 

Centrala aspekter som stått i fokus är: 

 

1. Hur beskriver psykoterapeuterna normal sorg i förhållande till patologisk sorg 

samt definierar skillnaderna mellan sorg, depression och melankoli? 

2. Vilka affekter är kopplade till sorgen? 

3. Finns det kulturella skillnader i sörjandet och hur påverkas flyktingen och 

invandraren av förluster i hemlandet? 

 

METOD 

 

Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod av semistrukturerad karaktär.  

Syftet och frågeställningar utgick från en önskan att synliggöra psykoterapeuternas 

erfarenhet och upplevelse samt det tvärkulturella perspektivet i sörjandet. 

 

Deltagare 

För studien intervjuades 14 legitimerade psykoterapeuter, sju kvinnor och sju män, med 

psykodynamisk inriktning och lång erfarenhet inom yrket. Deltagarna representerar 

både den privata och den offentliga sektorn. Sju av psykoterapeuterna, varav två 

psykoanalytiker, är verksamma som privatpraktiserande, fem arbetar inom landstinget 

och två arbetar inom Göteborgs stad. Av dem som arbetar inom den offentliga sektorn 

har tre psykoterapeuter egen praktik vid sidan av. Alla utom en har varit verksam som 

psykoterapeut i minst 10 år.  

 

Procedur  
Ett personligt informationsbrev med kort beskrivning av examensarbetets syfte samt en 

enkät (se bilaga), med frågor bland annat om utbildningsbakgrund, antal år i yrket samt 

erfarenhet av terapi med patienter från andra länder mejlades till psykoterapeuterna före 

intervjutillfället. 

Efter insamling av enkäterna intervjuades tre av psykoterapeuterna i förberedande syfte 

för att undersöka relevansen av min idé. Dessa deltog även i den andra 

intervjuomgången. 

Efter dessa intervjuer fick studien ytterligare en dimension genom att undersöka 

psykoterapeuternas erfarenhet av kulturella skillnader i allmänhet och avståndets roll i 

sörjandet specifik. 

 

Vid intervjutillfället fick informanterna en introduktion där jag berättade om studiens 

syfte samt att jag ville ge sorgen ett bredare perspektiv och undersöka sorgens många 

ansikten och inte endast i samband med förlust av en person utan även belysa förlust 

bland annat i samband med skilsmässa, sjukdom, arbetslöshet samt lämnandet av 

hemlandet.  
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Dessutom förklarade jag att jag är intresserad av att få veta om de har lagt märke till 

skillnader i sörjandet när sorgen drabbar de som kommer från andra kulturer och är 

långt hemifrån och infödda svenskar. 

 

Tillvägagångssätt 

Det var viktigt att kunna intervjua psykoterapeuter från olika verksamheter och med 

olika erfarenhet av patientarbete för att få en bred bild. Jag ville intervjua dels de som 

arbetar som psykoterapeut med endast patienter från andra länder dels de som har 

patienter med svenskt och annat ursprung. Deltagarna rekryterades genom handledarens 

och eget nätverk, besök på arbetsplatser och uppsökande på internet. 

Intervjuerna genomfördes på respektive psykoterapeuts arbetsplats och tog ca en timme. 

 

Databearbetning  
Samtliga intervjuer spelades in med diktafon efter deltagarnas godkännande. För att inte 

missa viktig information eller glömma att anteckna.  

Vidare transkriberades intervjuerna för kodning. En genomläsning av det transkriberade 

materialet gav en överblick av intervjuerna.  

Det insamlade intervjumaterialet bearbetades tematiskt. Kodning av de kvalitativa 

aspekterna i svaren gjorde jag manuellt. Vid kodningen läste jag igenom materialet 

upprepade gånger och bearbetade svaren varje fråga för sig. För att söka återkommande 

teman i respektive fråga och få fram bakomliggande mönster och samband (Denscombe, 

2009). När materialet var kodat identifierades de mest frekvent förekommande koderna 

som jag sedan skapade kategorier av.  

Alla respondenter utom en begärde att få det transkriberade materialet innan citat 

valdes. De utvalda citaten mejlades till respondenterna för godkännande. 

 

Etiska överväganden 

Jag har utgått från de fyra forskningsetiska principer som beskrivs av Vetenskapsrådet 

(2002): det vill säga krav på information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande. 

Psykoterapeuterna informerades om syftet med examensarbetet och intervjuades först 

efter att de givit sitt samtycke. Personuppgifterna om psykoterapeuterna har 

avidentifierats. Psykoterapeuterna försäkrades om att materialet endast kommer att 

användas för examensarbetets ändamål. 

 

Alla respondenter gavs möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet samt 

resultatdelen och hänsyn har tagits till deras synpunkter innan uppsatsen färdigställdes 

för examination.  

  

RESULTAT 

 

I resultatdelen redovisas följande frågeställningar: Hur beskriver psykoterapeuterna 

sorgen i förhållande till patologi samt definierar skillnaderna mellan sorg, depression 

och melankoli? Vilka affekter är kopplade till sorgen? Finns det kulturella skillnader i 

sörjandet och hur påverkas flyktingen/invandraren av förluster i hemlandet?  

I analysen av materialet framträdde fem huvudteman, vilka också givits underrubriker. 

Varje tema följs av citat för att visa hur terapeuterna svarar kring dessa olika teman. 

Nedan presenteras temana med underrubriker i ett register och sedan redovisas varje 

tema för sig.  
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Register 1. 

 

1. Sorgens definition och funktion 

1.1. Objektförlust  

1.2. Förlustbearbetning 

 

2. Sorgeprocess- och bearbetning 

2.1. Normal 

2.2. Patologisk  

 

3. Affekter knutna till sorg 

3.1. Positiva, Neutrala och Negativa  

 

4. Tvärkulturellt perspektiv och sorgeprocess 

4.1. Avstånd 

4.2. Flykt 

4.3. Psykosomatisering 

4.4. Kulturella skillnader 

 

5. Slut på sörjandet  

5.1. Oändlig process 

5.2. Acceptans 

5.3. Individuellt 

 

1.  Sorgens definition och funktion  
Temat handlar om terapeuternas beskrivning av begreppet sorg och dess innebörd samt 

sorgens funktion för patienten. Tanken var att undersöka om sorgen enbart hade med 

döden att göra eller om terapeuterna använde ett brett spektrum kring sorg.  

 

1.1. Objektförlust 
Gemensamt för alla terapeuter var att de beskrev sorg som en reaktion på objektförlust 

och inte enbart i samband med förlust av en anförvant men även i samband med förlust 

av exempelvis av hemland, en idé eller drömmar. Terapeuter som har mångårig 

erfarenhet av arbete med flyktingar har kunnat ge ytterligare en dimension av 

objektförlust i samband med flykt eller flytt från hemlandet.  

 

En av terapeuterna nämnde de kulturella och individuella faktorernas roll i sörjandet.  

 
    ”Sorg kallar vi den process som återställer livsfunktionerna efter en förlust. 

Sorgens uttryck är starkt beroende av kulturella och individuella faktorer. 

Religiösa föreskrifter, ritualer och folkliga traditioner sätter sin prägel på 

sorgereaktionen.” 

 

 Att sorgen har många ansikten talar en annan terapeut om.   

 
   ”Sorg är en reaktion på förlust av någonting, medvetet eller omedvetet och att det 

finns process kring sorg /…/ det kan vara en person eller många saker. Det kan 

vara saker men det kan också vara idéer, världsåskådning, trygghet och sådant.” 

 

En terapeut talade om sorgen i samband med sjukdom och förlust av kroppsliga 

funktioner. Sorg påverkar patientens identitet och skakar om dennes inre. 
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 ”Sorg för mig kan betyda väldigt många olika saker. Det kan betyda förlust till 

exempel av barn eller nära anhörig eller sorg kan också betyda förlust av sitt land, 

att man har flyttat, man tvingas fly t.ex. från sitt land till ett annat land eller sorg 

kan också vara att sörja en kropp som har slutat fungera t ex på grund av en 

sjukdom.” 
 

Drömmar som inte går i uppfyllelse och inte förverkligas kan vara orsaken till sorg. 

 
 ”Jag utgår från Freud. Han pratar om ett objekt, ett land osv. Så även drömmar 

jag har haft, drömmar som väckt begäret till liv och drömmar att kunna 

åstadkomma det ena eller den andra men som inte blir så, är jag tvungen att 

sörja.”  

 

Flyktingar sörjer allt de har lämnat i samband med flykten till Sverige, anser en av 

terapeuterna.  

 
  ”Vad sorg innebär för mig, det är ett väldigt stort begrepp, men det handlar ju 

mest om förluster av olika slag, att man förlorar både materiella men man kan 

även sörja att man har förlorat en dröm /…/  Vi arbetar med traumatiserade 

flyktingar och de har förlorat allt kan man säga, de har förlorat språk, land, 

kontakt med släktingar, hälsa, pengar, allt en människa kan ha har gått förlorat.” 

 

Av ovan nämnda citat förstår man att terapeuterna har en bred bild av sorgen. De 

kopplar objektförlusten till bland annat döden, sjukdomar, hemlandet och idéer. 

Drömmar och verklighetsförvrängningar kan göra att sorgen blir starkare hos patienter 

som har lämnat sitt hemland. Förlusten, tänker patienten, hade kunna undvikas om 

han/hon bodde kvar.  

 

1.2. Förlustbearbetning.  

Terapeuterna är överens om att sorgens funktion är att kunna acceptera objektförlusten, 

med vetskap om att förlusten är oåterkallelig, men ändå leva med den. Genom sin 

funktion hjälper sorgen patienten att bland annat förhålla sig till en förändrad psykisk 

verklighet och anpassa sig till en realitet.  

  ”Sorgen är en viktig psykisk process som kan leda till känslomässig mognad och 

utveckling/…/ Att man emotionellt, kognitiv och intellektuellt bearbetar en förlust, 

exempelvis en förlust av nära personer, drömmar, ett ideal eller ett hemland.” 
 
 ”Att sörja går nog ut på att transformera någon sort psykologiskt tillstånd. Alltså 

på det hela taget går det ut på att lägga saker och ting bakom sig så att det blir 

som ett minne snarare än att leva i det. Att sörja är ju inte så lätt.”  

 

Utan acceptans av förlusten och anpassning stannar livet, nämner några terapeuter.  

 
  ”Det är att anpassa individen till realiteten, där man inte kan ha någon 

objektrelation i nuet med den som är förlorad. Alltså man kan inte leka, man kan 

inte tala med den förlorade. Så sorgens funktion är att lösgöra banden till den 

förlorade genom ett omfattande arbete, där det förlorade objektet överladdas som 

jag tror Freud formulerade det.”  

 

 ”Funktionen är nog att man ska kunna acceptera det inträffade på ett sätt som gör 

att man kan komma till ro med det som har hänt.” 
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En av terapeuterna talar om sorgens funktion som ett sätt att lära oss om verklighetens 

ofullkomligheter. 

 
 ”Den har en väldigt viktig funktion, för den lär oss att tolerera och acceptera 

verklighetens begränsningar. Vi måste ta till oss att vi inte är omnipotenta, 

allsmäktiga. Det handlar om att stå ut med begräsningarna som livet sätter, helt 

enkelt.” 

 

2. Sorgeprocess- och bearbetning 

Enligt de flesta terapeuter kännetecknas normal sorgeprocess av att individen drabbas 

av en förlust av ett objekt som denne har både känslomässiga och tankemässiga band 

till. Patienten känner igen sina reaktioner, kan verbalisera sina känslor och tala om 

förlusten. Medan brist på förmåga till normalt sörjande leder till en patologisk sorg. 

Några terapeuter nämnde att normal sorg bearbetas tillsammans med närstående och 

vänner medan för bearbetning av patologisk sorg, avstannat sorgearbete, behöver 

individen professionell hjälp.  

 

2.1. Normal sorgeprocess- och bearbetning 

Ingen av terapeuterna ser skillnad i sörjandet när det gäller förlust av en person eller ett 

hemland eller en förmåga.  

Några terapeuter nämner att i en normal sorgeprocess går patienten igenom olika 

krisfaser från chockfasen, som är en reaktion på att individen inte har tagit in förlusten 

av det inträffade, till nyorienteringsfasen som innebär att patienten har bearbetat och 

accepterat det som har skett och kan leva med minnet av det förlorade objektet.  

 
 ”Det är väl just en variant av det här att man kan uttrycka, man kan skrika, man 

kan förbanna gudarna för att de lät detta ske och sedan så blir det en sorts 

depressiv period och en period av accepterande och sen så småningom en 

återuppbyggnadsfas, jag skulle tro att det är den normala fasen.” 

Om sorgearbetet säger en av terapeuterna: 

 
 ”Att man släpper taget om det som man har förlorat och accepterar att det 

förlorade inte finns. En del har väldigt lätt för att släppa taget och det kallas för att 

de har en väldigt rörligt libido /…/ Att få det omedvetna att acceptera att den 

vägen till njutning inte längre finns eller till tillfredsställelse på något sätt är svårt. 

Vi måste på något sätt hitta en annan väg till det. Det objektet eller den 

förutsättningen finns inte längre.” 
 

En annan uttrycker det på följande sätt: 

 
  ”Det är ju att kunna ta sig an på något sätt det som har inträffat och att det går att 

leva vidare med det och inte få bort det, men att det går att leva vidare med det.” 

En terapeut lyfter fram att i en normal sorgeprocess- och bearbetning har patienten 

tillgång till sina känslor och kan uttrycka dem. 

 

 ”Det är starka reaktioner. Människorna uttrycker sig väldigt tydligt med 

starka känslor och det är ju ett entydigt uttryck, det är inte ambivalens inför 

den personen som har försvunnit.” 
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2.2. Patologisk – Depression, Melankoli.  

En del terapeuter betonade att depression och melankoli är synonyma, medan andra 

ansåg att de inte tänker i termer av melankoli i sitt arbete; för dem är melankoli ett 

föråldrat begrepp som de inte använder.  

 

Terapeuterna talar om omedveten och obearbetad sorg när de nämner melankoli.   

 
  ”Patologiska, alltså det är väl när sorgen inte har blivit av eller där det skett en 

förlust som man bedömer är på olika sätt mycket laddad för personen i fråga. Där 

det inte finns någon form av uttryck för sorg eller där affekten finns men personen 

själv inte vet varför han eller hon gråter.” 

 

 ”Melankolin är ju egentligen ett uttryck för vägran att sörja, vägran att erkänna 

förlusten av objektet. Dessutom så är ju förlusten vid melankolin omedveten, 

medan i sorg är förlusten medveten. Melankolikern vet inte varför han sörjer. ” 

 

I patologisk sorg finns en orealistisk självanklagelse eller självnedvärdering. Patienten 

lever med en skuldkänsla och ilska gentemot den/det förlorade eller det av tvång 

lämnade objektet, hävdar några terapeuter. 

 
  ”I melankolin har man fastnat till ett sätt att förhålla sig till sin omvärld, där man 

har ett melankoliskt sätt och melankoliskt drag /…/ det handlar ganska mycket om 

den här tyngden att man inte kan gå ur den tyngden som man bär, för man bär på 

hundratals livsberättelser.” 
 

Några terapeuter nämner här begreppet frusen sorg som handlar om när sorgen stannar 

upp och håller fast patienten i det gamla och i det emotionella. 

 
 ”Melankoli blir det här mera långvariga låsta förhållandet när man inte kan sörja. 

Jag brukar kalla melankoli för frusen sorg, när sorgen fastnar. När man inte kan 

bearbeta den och inte kan röra sig i detta, skulle jag kalla det för melankoli.” 
 
 ”Har man sörjt så har man transformerat sorgen på ett psykologiskt sätt eller 

symboliserat den på något sätt, tror jag. Medan vid depression är det något som är 

fastlåst eller fruset som ligger där hela tiden och tar väldigt mycket energi. 

Patologiskt sorgearbete är det när sorgearbetet inte kommer igång.” 

 

3. Affekter knutna till sorg  
Terapeuterna anser att när patienten hamnar i sorg används alla affekter som de har 

tillgång till, men mer av de negativa än av de positiva. 

 

3.1. Positiva - Neutrala – Negativa.  
Hela känsloregistret är representerat i ett sorgearbete, enligt terapeuterna.  

 
 ”Då tänker jag alla känslor /…/ det är individens olika uttryck, sorgen är gråt och 

ledsenhet, skratt och befrielse, ilska och hat, skam och allt. Det finns ingen 

avgränsning för vad sorgen kan omfatta i känsla.” 

 

  ”Smärta, sorg, gråt, ilska eller ledsnad. Saknaden, men det är väl ingen affekt. Det 

är väl det av affekter.” 
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En av terapeuterna nämner även frånvaro av affekter. I chocken stänger patienten av 

sina känslor för att slippa ta in smärtan. 

 
”Affekterna är ju att vara ledsen framför allt. Det är ett allmänt tillstånd att vara 

ledsen, berövad, ofta inte ilska. Ilskan kommer när bearbetningen är klar och när 

man är i kontakt med den. Frånvaro av vissa affekter, det vill jag säga egentligen 

/.../ det affektlösa slår en först i sorgen. Skam och skuld och självförebråelse.” 
 

Några terapeuter nämner de starkare affekter som patienter kan uppvisa i samband med 

sorg. 

 
 "Affekter kan vara kopplade till sorg på lite olika sätt. Flera affekter är negativt 

förbundna med sorg, t ex det är lättare att tänka sig att de aktualiseras när sorgen 

i olika grader är frånvarande, aggressivitet, vrede, apati, mer kraftfull känsla av 

meningsförlust.” 

 

En annan lyfter fram de negativa som de positiva affekterna såsom glädje i samband 

med sorg. 
 

”Det är ju allt från vrede, likgiltighet, ledsenhet, rivalitet, glädje, alltså det finns i 

princip alla möjliga uttryck även om vissa är mer självklara än andra./.../ Det som 

är mer generellt är tomhet, en upplevelse av overklighet, ilska och ledsenhet.” 

 

4. Tvärkulturellt perspektiv och sorgeprocess 

Alla terapeuter nämner att det har hänt en förändring i Sverige sedan ett antal år tillbaka. 

Den gamla kulturen runt kyrkan och sorgearbetet har försvunnit i det moderna 

samhället. De flesta terapeuter upplever att det fanns mer ”respekt” för sorgen och 

sörjande förr i tiden och påminner sig om en tid då det var vanligt med sorgeår, svarta 

kläder och sorgband. De här uttrycken har mer eller mindre försvunnit i Sverige medan 

de fortfarande finns kvar i många andra länder.  

 

4.1. Avstånd 

Samtliga terapeuter anser att avståndet i sig har en stor betydelse, framförallt negativ. 

Sorgen får den ytterligare dimension som avståndet ger den.  

 

”Jag kan tänka mig att det finns skillnad i en aspekt att komma från en 

annan kultur, speciellt när man inte har valt att komma till den nya 

kulturen. Förlorar man någon nära eller en dröm så blir längtan tillbaka 

ännu starkare. Avstånd har en stor betydelse, oavsett om du åker frivilligt, 

av en dröm att förverkliga något eller av en flykt.” 

 

En av terapeuterna talar om svårigheten att sörja i exil, då det inte finns någon möjlighet 

för patienten att åka till hemlandet. 

 
  ”Sorg på avstånd är ett kapitel för sig. Det är lättare att sörja något/någon som är 

levande och som man har tillgång till, kan träffa och prata med. En omständighet 

som försvårar sörjandet är att personen befinner sig i exil och har ett 

problematiskt förhållande till hemlandet.” 

 

En annan terapeut resonerar kring avståndet i sorgeprocessen och tänker att det mer 

handlar om avståndet än om kulturella skillnader:  
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 ”Om man befinner sig i Sverige och en förälder blir sjuk i en annan världsdel, då 

blir det inte bara sorg, då blir det trauma. Eftersom det handlar om att inte kunna 

vara med och få vara nära den man sörjer. För att det finns en sorg i sjukdomen 

även om det kan gå bra. Det handlar snarare om ett avstånd än en kultur 

skillnad.” 

 

Ett par av terapeuterna tar upp nätverkets betydelse i sörjandet. Utan nätverk kan 

patienten känna sig väldigt ensam då nätverket bland annat står för det mentala stödet.  

 

En ytterligare aspekt av sorg på avstånd är att sorg kan upplevas positivt och befriande, 

anser några terapeuter.  

 
 ”Om man inte är i sitt eget land så har man mindre socialt stöd runt omkring sig. 

Det finns en osäkerhet kring strukturerna i samhället, lagar och regler också. Det 

sociala stödet är oerhört viktigt i att klara av en sorgeprocess. Det kan man säga, 

att samtidigt som man är i ett annat land så kan man också vara friare. Som 

Kristeva tar upp i när det gäller språket, det kan bara främja oss själva.” 

 

Det psykologiska bandet kan förstärkas av en förlust i hemlandet. Även om patienten 

inte har möjlighet att delta i ceremonierna så har man mycket kontakt under 

sorgeperioden, lyfter några terapeuter fram. 

 
   ”Det ligger säkert något i detta med distans. Det som händer när någon dör är att 

man samlas. Om man inte har den möjligheten så blir det något annat, alltså man 

inte kan sörja själv. Det är klart att när man har nära och kära långt bort i andra 

länder då blir det för stor distans /…/ Men man brukar ofta upprätthålla relationer 

och man återgår till banden då och det behöver man göra för att sörja.” 
 

4.2. Flykt  

Förlusten av ett hemland är mycket större än vad man tror. Att ha flyttat av egen vilja 

eller flytt från hemlandet utan möjlighet att återvända och/eller av tvång spelar stor roll i 

känslornas intensitet i sörjandet och kan ge en bestående sorg, anser terapeuterna.  

 

  ”Att ha rest från sitt ursprungsland, tycker jag verkar vara en sorg som människor 

bär med sig som aldrig går över. Det är en sorg som kommer och går i hela livet 

för de här människorna /…/ om man kunde välja bort det så skulle man gjort det.”  
 
  ”Flykt är svårare förstås. Förlust av ett land och framför allt om man lever i exil 

är mycket svårare än vad man tror.” 

 

Att lämna hemlandet medveten om att möjligheten att komma tillbaka kanske inte finns 

och att framtiden är oviss kan innebära en psykisk påfrestning för patienter med 

flyktingbakgrund, anser några terapeuter. 

 
”Att lämna ett land gäller inte att bara att lämna flaggan /…/ utan att lämna nära 

och kära och kompisar, vänner. Det är klart att kanske den personliga förlusten i 

form av människa är ett sådant kraftfullt tillstånd och att tvingas lämna sitt land är 

detsamma som att egentligen dö, det är ett dödsstraff.”  

  
  ”Sorgen att ha lämnat ett land, genom att fly, för att överleva är ju väldigt mycket 

mer omfattande /…/ än att lämna ett land av fri välja och kunna flytta tillbaka. Men 

den som i princip inte kan återvända eller där allting har blivit förstört /…/ ha 
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förlorat hemlandet /…/ då har du förlorat det och då är det någonting som du bär 

inom dig.” 
 

4.3. Psykosomatisering  
Patienter med främmande kultur, språk och normer kan ha en känsla av utanförskap och 

ensamhet. Detta kan ge upphov till psykosomatisering, då symptomen ofta är diffusa 

kan det vara svårt att få adekvat behandling, nämner en av terapeuterna.  

 
  ”I en del kulturer tar sig sorgen uttryck i somatisering mer än i Sverige. Det som 

gör det svårt är att man är i exil och i en främmande kultur och begränsad i språk. 

Om man har plats i samhället, ett arbete mm har man bättre förutsättningar att 

sörja något. Man blir mindre instängd.” 

 

Enligt en del terapeuter kan patienter med flyktingbakgrund söka vård på grund av sina 

fysiska besvär och bli remitterade till samtal utan att denne förstår varför. I en 

samtalsterapi kan han/hon komma i kontakt med den egentliga smärtan, sin sorg. 

 
 ”Patienterna kommer hit för att de har så ont och mår så dåligt. Sorgen, 

förlusterna och traumana, de åstadkommer ju en smärta både i kropp och i själ, 

det är det som man först kommer med.” 

Patienter med flykting- och invandrarbakgrund kan ha en upplevelse av att han/hon inte 

får hjälp med sina symptom inom vården, anser en av terapeuterna. 

 ”Svensk rationell kultur förstår inte den invandrades dilemma inom sjukvård och 

socialtjänst. Man förstår inte att de går med så mycket av sorg inom sig och blir 

inte det omhändertaget så kommer det till slut att övergå till melankoli och väldigt 

ofta i somatiseringar.” 
 

En terapeut menade att patienter som kommer från länder där det inte finns ett 

strukturerat sätt att få hjälp från samhället eller där det är tabu att prata om känslor och 

ont i själen, kan ha svårt att öppna sig. 

 
 ”Ett sätt att reagera är ju att inte tillåta sig släppa fram känslorna utan hålla dem 

inom sig, för att det är så förtvivlat och man inte kan göra någonting åt det, man 

blir hjälplös /…/ maktlös så att man avstår från att visa detta och istället utvecklar 

man en massa psykosomatiska symptom.” 

4.4. Kulturella skillnader  
När det gäller skillnader i sörjandet betonar alla terapeuter att de inre upplevelserna av 

sorgen är gemensamma för alla patienter oavsett land. Däremot finns det individuella 

skillnader beroende på vilken relation som finns till det förlorade, hur sorgen uttrycks 

samt kulturella skillnader, det vill säga ritualer och traditioner i det land patienten 

kommer ifrån. 

 
”De personer som kommer från icke västerländska kulturer eller stabila kulturer 

eller kulturer där det finns en tydlig hierarkisk struktur kring normer och 

funktioner i samhället på gott och ont, kanske generellt har lättare för att sörja, än 

personer som kommer från Sverige.” 

 

Det kan bli kulturella krockar när patienter med flykting- och invandrarbakgrund inte 

vill acceptera det nya samhällets normer, regler och sätt att leva. Patienten är fast i det 

gamla från hemlandet och har inte anpassat sig till Sverige, tycker några terapeuter. 
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 ”De ungdomar som jag träffar berättar hur man är tvungen att leva på ett annat 

sätt än de svenska ungdomarna /…/ att man inte får träffa sin kille, att man måste 

kämpa för att få leva som man vill, det finns även sorg i det också.” 

 

  ”Man har en kontext som styr de olika kulturerna. Det är viktigt att tänka på. 

Varje kultur har sin kontext och det förändras ju i vårt moderna samhälle och det 

ser olika ut /…/ det kan se olika ut från det traditionella västerländska eller det 

svenska. Så det viktiga är att du få göra det i ditt sammanhang, är min 

utgångspunkt. Om inte sammanhanget håller då kan det bli ett problem, då kanske 

du behöver mer stöd från ditt nätverk.” 

 

En annan aspekt av kulturella skillnader kan man uppleva vid sjukdom, vilket en av 

terapeuterna nämner. Det kan ställa till problem när patienter med flykting- och 

invandrarbakgrund är uppvuxna i ett land där man inte talar öppet om sjukdomar eller 

andra svåra situationer av respekt för individen jämfört med den öppenhet som råder i 

det svenska samhället. 

 
  ”En skillnad som jag har märkt är relationen till sjukdom, allvarlig sjukdom. I 

Sverige har man rätt att veta sina diagnoser i all form av sjukdom. I andra länder 

så döljer man det för patienten eller för släktingar /…/ och det tycker jag är 

fruktansvärt för att det är ju också en slags sorg.” 

 

Några terapeuter anser att svenskarna håller inne med sina känslor, medan i många 

andra länder visar man sin sorg genom gråt och skrik. Dessa olikheter i sig kan skapa 

kulturkrockar och missförstånd.  

 
 ”Varje kultur har sina ritualer för att ta sig an förluster. Jag utgår ifrån att olika 

kulturer formulerar sin egen sorgeprocess.” 

 

5. Slut på sörjandet  

Den sista frågan handlar om när och om man blir färdig med sörjandet. Samtliga 

terapeuter nämner att människor överlag är i daglig kontakt med olika sorger och att 

sorgen är nödvändig, då den är kopplad till objektförlust och därigenom får livet fler 

nyanser på gott och ont. 

 

5.1. Oändlig process  

Sorg är en oändlig psykisk process och upplevelsen av sorg tar aldrig slut men den kan 

minska i intensitet med åren. Det finns en skillnad mellan olika förluster, en del kan 

man ersätta eller kompensera. En ny sorg återaktualiserar de tidigare obearbetade 

sorgerna hos patienten, anser några terapeuter.   

 
”Det är en livslång process i en mening. Det står inte helt klart för oss någonsin 

egentligen /…/ När man går på begravning så är det väldigt svårt att låta bli att 

tänka på de andra begravningar som man har varit på. Då väcks det som man inte 

har bearbetat innan.”   

 

Att inte sörja färdigt kan vara positivt och innebära att man inte lämnar den andre 

bakom sig. Det finns alltid en saknad efter en kär person, anser många terapeuter. 

 
”Den är ju på ett sätt aldrig över. Om man förlorar barn då lever man med det hela    

livet. När affekterna inte tar över på något sätt och man kan blicka framåt mer än 
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bakåt då. När man pratar bakåt hela tiden så är man kvar i det gamla. Det är inte 

några vattentäta skott.” 

Terapeuterna uttrycker att sörjandet är en oundviklig process. Processen är ett uttryck 

för ett objekt som patienten har förlorat och som har varit betydelsefull. 

 
”Sörjandet är över när man har återgått till sina vanliga relationer igen, sitt 

vanliga liv. Upplevelsen av sorgen går ju aldrig bort, den bär man ju med sig. Man 

bär ju med sig ett minne.” 

  

 ”När sorgen inte längre leder till olika typer av momentana blockeringar i 

förhållande till det vardagliga livet och på något sätt kan fungera. Samtidigt, tror 

jag, att sorgen ofta inte är fullständig, d v s att det finns en rest kvar /…/ man är 

aldrig helt färdig.” 

 

En terapeut betonar vikten av att ha kontakt med sorgen och att det ligger i vår 

mänskliga existens natur. 

 
 ”Jag tror att sorgen är någonting man behöver ha ett förhållande till genom hela 

sitt liv Även om förlusten är nödvändig så kan man ändå gå vidare efter en förlust. 

Jag tror att det finns någonting i den mänskliga existensen som sådan som 

förutsätter att vi behöver ha kontakt med våra sorger och med våra förluster.” 
 

5.2. Acceptans  

Samtliga terapeuter anser att sorgen inte går över innan patienten har accepterat 

förlusten. Genom acceptans av förlusten och av verkligheten går sorgearbetet mot sitt 

slut.  

 
 ”Det handlar om att stå ut med begräsningarna som livet sätter, helt enkelt. Jag 

måste acceptera att den här personen inte finns och måste gå vidare. Det är det 

målet som jag måste uppnå /…/ det är acceptans av verkligheten helt enkelt.” 
 

Ett lyckat sorgearbete resulterar i att patienten ger sig själv tillåtelse att ersätta det 

förlorade objektet med ett nytt objekt, anser terapeuterna. 

 

En av terapeuter säger: 

 
 ”Förlusten är erkänd och de libidinösa banden är avskilda från den förlorade och 

man är redo att rikta sin libido mot nya objekt.”   

 

Om sorgen handlar om förlust av ett barn eller ett land då kanske den aldrig går över, 

däremot kan patienten hitta ett sätt att förhålla sig till sorgen och den oerhörda smärta 

som den kan innebära. 

 
 ”Kanske aldrig, ibland. Sörjandet är över när man har accepterat förlusten av vad 

det nu det kan vara för någonting, förlust av kärlek, förlust av person. När man har 

accepterat det på det sättet så att man kan leva vidare med det utan att bli 

påverkad /…/ man accepterar det så att man kan bära det, man kan utvecklas ändå 

så att säga.” 
 

En normal sorgeprocess följer ett visst mönster, enligt en av terapeuterna. 
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 ”Det finns en start, ett mellanparti och ett slut på sorgen så att säga. Man gråter 

inte i flera år, utan man kommer till en punkt någon gång och accepterar det som 

har hänt.” 

 

 

5.3. Individuellt  

Somliga terapeuter var överens om att det inte finns en enda patient som sörjer likt den 

andra, trots att alla måste gå igenom samma process. Den kan ta olika lång tid. Om 

patienten tillåter sig själv att komma i kontakt med sin sorg kan den innebära att 

han/hon utvecklar en förmåga samt beredskap att bearbeta framtida sorger. 

 
 ”Det är individuellt när sorgen är över. Jag tror att sorgen är överstånden när 

man förmår bära den på något sätt, och det ingår i detta med att vara människa. 

Vissa förluster märker en människa mer än andra förluster; såsom förlusten av ett 

barn. Jag tror att man genom hela livet behöver ha ett förhållande till sorgen och 

sina förluster.” 
 

Sorgen lär oss att inte ta något för givet, värdesätta det vi har och bli ödmjukare. Man 

kan få insikter som man inte haft tidigare, anser några terapeuter.   

 
 ”Sörjandet är berikande. Man översätter och förstår något, exempelvis vad den 

andra personen betytt och spelat för roll i ens eget liv. Det handlar om 

personligheter och om olika sörjande. För de patienten som inte sörjer, handlar 

det många gånger om deras personlighetsdrag, de har av olika skäl inte lärt sig att 

sörja.” 

 

Man kan lära sig att uppskatta det man har förlorat och tänka tillbaka på den tid man har 

haft med objektet, menar en av terapeuterna. 

 
 ”Det handlar om jämvikt, så tänker jag; att jag kan leva och fortsätta öppna mig 

mot det som händer framöver i livet och kan ta emot det och tänka tillbaks på att 

då fanns det, då hände det eller då dog den eller den, men att det är ingenting som 

jag störtar rakt ner i.” 
 

 Den tid som sorgearbete tar för patienter är olika och som en av terapeuterna 

framhåller: 

  
 ”Det vet ju bara den som sörjer.” 

 

Sammanfattning av resultat 

I resultatdelen framkom att sorg är en reaktion på en förlust och en upplevelse där 

patienten känner att tillvaron har förlorat sin mening. Det som var väldigt tydligt var att 

sorgen uppfattades av terapeuterna, som en del av människans villkor och existens samt 

att man inte kan leva ett liv utan sorger. Sörjandet har inte någon bestämd avgränsad tid, 

är individuell och beroende av kontexten, personliga förutsättningar och patienternas 

förmåga att sörja.  

Flera terapeuter ansåg att sorg är en oändlig psykisk process och hur länge patienten 

sörjer är avhängigt personlighetsstrukturen, relationen till objektet samt vilken roll det 

förlorade objektet spelade i hans/hennes liv. Vissa förluster - förlust av ett barn och/eller 

ett hemland - kan aldrig sörjas färdigt, går inte ersätta eller kompensera men det kan 

minska i intensitet med åren. En ny sorg återaktualiserar tidigare obearbetade sorger hos 

individen. 
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När terapeuterna reflekterade kring sorgens funktion så kom de fram till en enhetlig 

bild; sorgens funktion handlar om acceptans av objektförlust och anpassning till 

verkligheten. 

 

Terapeuternas erfarenhet är att genom sorgebearbetning accepterar patienten så 

småningom förlusten och ger sig själv tillåtelse att ersätta det förlorade objektet och kan 

ta sig an livets nya utmaningar. Ett lyckat sorgearbete, enligt terapeuterna, resulterar i 

att patienten med bibehållet minne av det förlorade objektet går vidare i livet och 

ersätter det förlorade objektet med ett nytt objekt. 

 

Resultatet visar att normal sorgeprocess kännetecknas av att patienten drabbas av en 

förlust av ett objekt som denne har både känslomässiga och tankemässiga band till. 

Patienten känner igen sina reaktioner, kan verbalisera sina känslor och tala om förlusten. 

Normal sorg bearbetas tillsammans med närstående och vänner. 

Brist på förmåga till normalt sörjande å andra sidan leder till en patologisk sorg och för 

bearbetning av patologisk sorg behöver den drabbade professionell hjälp. Det beror på 

att patienten inte har laddat av det förlorade objektet utan fortfarande bär det inom sig, 

överjaget är strängt, han/hon föraktar sig själv och har en förvrängd självuppfattning, 

betonade terapeuterna. Den deprimerade känner att han/hon kommer att få bära sorgen 

livet ut och upplever hopp- och maktlöshet. 

Terapeuterna nämnde att sorgen fastnar och blir patologisk när patienten vägrar eller 

inte har förmåga att sörja. Den patologiska sorgen innebär att patienten i sin depression 

har svårt att acceptera och bearbeta objektförlusten. I patologisk sorg finns en orealistisk 

självanklagelse eller självnedvärdering. Patienten lever med en skuldkänsla och ilska 

gentemot den/det förlorade eller det av tvång lämnade objektet. I en sådan 

sinnesstämning är det svårt att bearbeta sorgen. Patientens oförmåga att bearbeta sin 

sorg kan göra att den återaktualiseras varje gång han/hon drabbas av en ny förlust. 

 

I en normal sorgeprocess går patienten igenom olika krisfaser från chockfasen, som är 

en reaktion på att han/hon inte har tagit in förlusten av det inträffade, till 

nyorienteringsfasen som innebär att patienten har bearbetat och accepterat det som har 

skett och kan leva med minnet av det förlorade objektet.  

 

Affekter är människans grundläggande känsloreaktion och terapeuterna ansåg att i en 

normal sorgeprocess är de mer framträdande och orden får större utrymme, medan i 

patologisk sorg blir affekterna avtrubbade. Patienten använder alla sina affekter i 

samband med sorg, men mest de negativa. Några terapeuter nämnde att i sorgen kan det 

även finnas ett inslag av glädje, som är en positiv affekt, då patienten kan uppleva en 

känsla av frihet. 

 

Samtliga terapeuter ansåg att sörjande på avstånd och förlust av ett hemland har en 

mycket större betydelse än vad man tror. Sorg på avstånd i samband med en 

objektförlust i hemlandet kan vara djupare och bli ett trauma, då patienten redan genom 

flykt/flytt bär på en stor sorg och det inte finns någon som han/hon kan dela sorgen, 

berättelserna och minnena med. Sorgen får den ytterligare dimension som avståndet ger 

den.  

Att ha flyttat av egen vilja eller flytt från hemlandet av tvång uppfattades spela stor roll i 

känslornas intensitet i sörjandet och i det senare fallet kan det leda till en patologisk 

sorg. I det nya landet kan patienten sörja sin gamla identitet, hemmiljö, hemkänsla och 

drabbas av begränsningar i språket.  
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Terapeuterna menade att flykt från hemlandet till ett nytt land med främmande kultur, 

språk och normer kan medföra en känsla av utanförskap och ensamhet. Omedvetna eller 

obearbetade sorger efter flykten/flytten kan sätta sig i kroppen som olika fysiska 

åkommor och ge upphov till psykosomatisering. Patienten känner sig inte frisk men då 

symptomen ofta är diffusa kan det vara svårt att få adekvat behandling. 

 

Terapeuterna ansåg att patienter med en annan etnicitet i mötet med den svenska 

kulturen blir medveten om sin egen kultur kring sörjande och ritualer som skiljer sig 

mycket från svenskarnas och detta kan leda till kulturkrockar och missförstånd. Sorgen 

är en privat angelägenhet i Sverige medan man i många andra länder sörjer tillsammans 

med andra och under mycket längre tid. Sorgen tillåts få större utrymme och denna 

skillnad påverkar dem som kommer till ett land där det ges väldigt lite utrymme för 

sörjande. 

I analysen framgick att det kan bli kulturella krockar när patienten inte vill acceptera det 

nya samhällets normer, regler och sätt att leva och är fast i det gamla från hemlandet 

och inte har anpassat sig till Sverige. 

 

Slutligen som en terapeut sa beträffande när patientens sörjande tar slut: ”Det vet ju 

bara den som sörjer.” 

 

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att vinna kunskap om och förståelse för 

psykoterapeuternas upplevelser och erfarenheter av patientens sorgeprocess- och arbete 

och i vilken utsträckning det förekommer kulturella skillnader i sörjandet i samband 

med olika slags förluster. Psykoterapeuterna (sju kvinnor och sju män) har delat med sig 

av sina erfarenheter och upplevelser av mångårigt psykoterapeutiskt arbete med både 

svenska patienter och patienter med flykting- och invandrarbakgrund. 

I undersökningen användes semistrukturerade intervjuer. I genomgången av 

intervjuerna framträdde fem teman som har redovisats i relation till frågeställningar. 

Temana är: sorgens definition och funktion, sorgeprocess- och bearbetning, affekter 

knutna till sorg, tvärkulturellt perspektiv och sorgeprocess samt slut på sörjandet. 

 

I DSM 5 beskrivs egentlig depression samt melankoli, däremot är sorgeundantaget och 

förlängd sorg borttagna. 

 

Valet av temat sorgens definition och funktion syftade till att undersöka terapeuternas 

syn på sorg. Uppfattade de sorgen som en reaktion enbart i samband med död eller hade 

de mer bredare bild av sorg. 

Sorg uppfattades som en reaktion på objektförlust och objektet beskrevs som väldigt 

varierande. Sorg av objektförlust kan handla om förlust av en anförvant, ett hemland, en 

dröm, en partner vid skilsmässa och/eller en sjukdom. Sorg är en upplevelse som skakar 

om individens inre och tillvaron för den drabbade förlorar sin mening. Detta 

överensstämmer med Freuds (1917/2008) beskrivning av sorg.  

 

Begreppet melankoli myntades av Freud (1917/2008) terapeuterna använder begreppet 

depression i arbetet med patienter. Därför har jag använt begreppet depression för 

patologisk sorg. 
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I normal sorg är individen medveten om sorgen och känner att världen utanför har blivit 

tom medan i patologisk sorg är sorgen omedveten och riktas mot jaget (Freud 

1917/2008). På grund av detta är det svårare att bearbeta en patologisk sorg. Den 

normala sorgen kan individen bearbeta med närstående och vänner medan den 

patologiska sorgen behöver bearbetas med hjälp av professionella. Terapeuten bör vara 

närvarande och aktivt lyssnande, enligt Kristeva (1992). 

Den obearbetade sorgen återaktualiseras i samband med nya sorger (Bleichmar 1996) 

och reaktionen på den nya sorgen i proportion till förlusten kan vara främmande för 

individen och omgivningen. Lundmark (2007) använder begreppet frusen sorg, då 

sorgearbetet har stannat av. 

Sorgens krisfaser är gemensamma för alla, men sorgebearbetningen tar olika lång tid, 

enligt Cullberg (2006). I den normala sorgeprocessen går individen igenom de olika 

faserna tills en acceptans av verkligheten uppnåtts. Flera författare nämner att sorgen 

hos patienter med invandrar- och flyktingbakgrund är djupare då den redan bär på en 

sorg efter att ha lämnat sitt hemland. Bustos & Ramos-Ruggieros 1982, Enesten, R. & 

Larsson, 1992) har beskrivit modeller för invandrar- och flyktingkrisen. 

 

Tomkins (1962) beskriver tre kategorier av affekter, de positiva, den neutrala och de 

negativa. Patienter som drabbas av objektförlust, enligt terapeuterna, använder alla 

affekter som de har i sitt register. Men de flesta av affekterna som uppkommer i 

samband med sorg är negativa, exempelvis skuld, ilska. Vid svårare förluster såsom vid 

förlust av hemlandet kan det bli ett trauma och affekterna bli starka och visa sig som 

vrede och/eller apati. 

Havnesköld & Mothander Risholm (2009) betonar att patienter med trygg anknytning, 

upplever positiva affekter medan otrygg eller desorganiserad anknytning kan leda till 

känslomässiga och/eller olika former av psykopatologi.  

Enesten och Larsson, (1992) anser att individen kan känna glädje över att ha kommit i 

trygghet, trots sorgen att lämna nära och kära i hemlandet. 

 

Trauman kan bli hot mot den psykiska integriteten genom den påverkan som sker på 

upplevelsen av självet och den upplevda förmågan att skydda sig själv. Ett trauma är en 

reaktion på yttre omständigheter som leder till att jaget inte längre kan hantera den 

rådande situationen (Rydén och Wallroth, 2008, Gerge och Lander 2012, Cullberg 

2006) 

 

Om sambandet mellan kultur och trauma skriver författarna (Gorge 2010, Wilson 2007 

och Alcock 2003) att kulturen påverkar de psykologiska reaktionerna på trauman och att 

i samband med förlust av hemlandet och kulturen försvinner meningen med livet.  

Att lämna sitt land, sin trygghet, sin invanda miljö och sina släktingar har stor inverkan 

på invandraren/flyktingen (Alcock 2003). Den kulturella kontexten kan bestämma hur 

sorgen kommer till uttryck. Individen anpassar sig till den och lever efter den. 

(Rosenblatt 2008, Kastling 2010).  

Att komma från ett kollektivt samhälle där sorgen får ta plats och tid till ett land som 

Sverige där sorgen är en personlig angelägenhet kan skapa förvirring för 

flyktingen/invandraren (Angel och Hjern 2004).  

 

Sorg på avstånd kan medföra skam och skuldkänslor för patienten då de inte kan finnas 

till för sina anhöriga och dela den med dem, men det kan samtidigt vara befriande då det 

sociala trycket och kraven kan minska med avståndet. 
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Flyktingen/invandraren kan vara omedveten om sin sorg och behöver tillåtelse att sörja 

(Kristal-Andersson 2001).  

    

Frågan är om sorgen efter vissa förluster någonsin går bort? Terapeuterna var överens 

om att sorgen efter ett barn eller ett hemland aldrig går bort. Ett lyckat sorgearbete är 

när patienten har accepterat sorgen och ersatt det förlorade objektet och går vidare, 

ansåg de. Sorgen tar inte slut efter en bestämd tid då den är individuell och individen 

bearbetar sorgen i sin egen takt, nämner Lennéer-Axelson (2010).  

 

Metoddiskussion 

För att undersöka terapeuternas upplevelser och subjektiva erfarenheter har det valts en 

kvalitativ metod. För bearbetning och analys av data som genererades från intervjuerna 

har det använts en induktiv tematisk analys. 

För att verifiera kvalitativa undersökningar används begreppen tillförlitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet och objektivitet. 

Jag kommer att referera till Denscombe (2009) när det gäller ovan nämnda begrepp. 

 

Med tillförlitlighet (reliabilitet) menas i kvalitativa undersökningar att den valda 

undersökningsmetoden ger samma resultat vid upprepade mätningar. Då tillförlighet 

handlar om pålitlighet i mätinstrument och analysarbetet har det valts att tydligt 

redogöra för insamling och analys av data. Alla intervjuer har genomförts med samma 

frågor, dock ej ledande frågor. Hälften av intervjuerna transkriberades av en annan 

person som senare har genomgåtts noggrant av mig. Resonemangen återkopplades till 

intervjumaterialet genom att införa många citat. Allt material har delgivits handledaren 

för godkännande. På grund av tidsbrist har terapeuterna inte kunnat ta del av 

resultatdelen. De har således inte sett de egna citaten satta i sitt sammanhang. Detta kan 

ha betydelse om terapeuterna inte godkänner det sammanhanget där deras citat står.  

 

Trovärdighet (validitet) handlar om datainsamlingens och analysens precision och 

träffsäkerhet. För att öka trovärdigheten i studien, ställdes både förklarande och öppna 

frågor med möjlighet för terapeuterna att reflektera fritt. I slutet av varje intervju 

tillfrågades terapeuterna om de hade ytterligare funderingar eller reflektioner att 

tillägga. Intervjuerna genomlyssnades ett antal gånger under och efter 

transkriberingsarbetet för att vara så exakt så möjligt och all känslouttryck ”skrevs ner. 

Alla terapeuter tillfrågades om de ville ta del av det transkriberade materialet för att 

kontrollera innehållet. Hänsyn har tagits till terapeuternas åsikter och ändringar i valda 

citat innan resultatdelen sammanställdes; det vill säga citaten mejlades till terapeuterna 

och de fick möjlighet att förtydliga och komplettera eventuella felaktiga uppfattningar 

eller missförstånd. En svarade inte. Det tolkade jag som att det inte fanns några 

invändningar från terapeuten. Två andra skrev tillbaka och meddelade att det var små 

detaljer de hade synpunkter på men de inte hade någon avgörande betydelse. En fjärde 

terapeut hänvisade till tidsbrist men jag fick ändå lov att använda citaten anonymt. De 

övriga godkände citaten utan ändringar.  

Göran Sandell har gjort en expertvalidering efter genomgång av resultat och 

sammanfattning av resultatdelar (Bilaga 1). 

 

Överförbarhet (generaliserbarhet) handlar om hur stor sannolikheten är att få samma 

resultat om frågorna skulle ställas till andra terapeuter. Enligt Denscombe (2009) är ett 

resultat som bygger på ett litet antal respondenter inte representativt och därmed inte 
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generaliserbart. Som jag ser det skulle jag få likartade svar om jag hade ställt samma 

frågor till andra terapeuter med psykodynamisk inriktning.  

 

Objektivitet. Det är svårt att undvika att ett arbete är opåverkat av den som genomför det 

då de data som används i arbetet produceras genom tolkning av materialet. Detta 

påverkar objektiviteten. Min egen erfarenhet av att en gång ha flytt till Sverige har 

naturligtvis givit mig en förförståelse av området och påverkat studiens inriktning mot 

eventuella kulturella skillnader i sörjandet.  

 

Begränsningar i studien och förslag till fortsatt undersökning 

Intervjuerna har gjorts med en liten homogen grupp av terapeuter med lång arbets- och 

livserfarenhet. Terapeuter av utländsk härkomst valdes bort för studien, då det 

bedömdes att deras bakgrund och egen sorg av lämnandet av hemlandet kunde påverka 

svaren på frågorna kring det kulturella perspektivet och sörjandet. Detta urval har säkert 

haft betydelse för studiens resultat, då ingen av terapeuterna hade personliga 

erfarenheter av att vara invandrare/flykting, däremot hade de flesta gedigen erfarenhet 

av att möta den gruppen.  

 

I litteraturundersökningen har jag funnit endast ett fåtal aktuella skrifter kring ämnet 

flyktingars/invandrares sörjande och sorgeprocess på svenska. Kristal-Andersson (2001) 

är en av dem som har berört ämnet och tittat på det ur ett psykoterapeutiskt perspektiv. 

En annan är Bustos och Ramos-Ruggieros (1984) som har studerat latinamerikanska 

exilungdomar under 80-talet. De har således bidragit med kunskap om flyktingkrisen. 

Lennéer-Axelsson (2010) har ur ett psykosocialt perspektiv beskrivit objektförluster. 

Hon har skrivit bland annat om sorgen i samband med livskriser såsom skilsmässa och 

sjukdom.  

 

Med tanke på att det dagligen kommer flyktingar från krigsdrabbade länder till Sverige  

med sina trauman och sin sorg över att ha lämnat allt bakom sig, utan att kunna 

återvända, bedömer jag att det behövs mer kunskap inom området.  

För framtida studier, anser jag, att det är av vikt att undersöka patienters erfarenhet av 

sorg och kulturella skillnader i sörjandet. 

 

Avslutande reflektioner 

Studiens titel ”Min sorg är Min sorg” 
2
 visar att sörjandet är individuellt. Studien visar 

att sorg kan uppkomma efter dödsfall, trauma, separation, förlust av hemland och 

sjukdom, med andra ord: sorgen har många ansikten. 

 

Terapeuternas erfarenheter och upplevelser av sorgearbete överensstämmer med de 

teorier som har nämnts i arbetet. Den röda tråden i terapeuternas berättelser var att sorg 

är individuell; normal sorg bearbetas med närstående medan patologisk sorg bearbetas 

med hjälp av professionella. Vissa förluster går aldrig över men patienten kan lära sig 

att leva med minnet av det förlorade objektet. En invandrare/flykting kan uppleva att 

nya sorger blir starkare på grund av den grundläggande sorgen av att ha lämnat sitt 

hemland.  

Negativa affekter som ilska, aggression, ledsnad, skuld och skam är dominerande i 

samband med sorg. 

 

                                                 
2
 Titeln ”Min sorg är Min sorg” är hämtad från en av terapeuterna. 
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Det finns kulturella skillnader i individers sörjande. För invandraren och flyktingen som 

kommer från kollektiva samhällsstrukturer där sorgen får ta mer plats kan mötet med 

det svenska sättet att sörja innebära kulturkrock. En av skillnaderna kan vara att 

patienten med invandrar- och flyktingbakgrund kan uttrycka sin sorg mer expressivt 

medan den svenska patienten ofta bär sin sorg inom sig. 

 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att studien på ett personligt plan har inneburit en 

resa genom livet i Sverige och hemlandet för mig. Funderingar om tillhörighet har 

väckts inom mig, det vill säga efter att ha bott nästan tre decennier i Sverige: vilket land 

är mitt land? 

Det bästa svaret som jag finner är det som jag sa till en släkting på väg till Sverige efter 

besöket i hemlandet: ”Jag är hemma, men jag ska hem till mig själv.” 
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2. Informationsbrev 

 

  
Psykologiska institutionen 

Psykoterapeutprogrammet 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Fariba Vazirizadeh och är psykoterapeutstuderande. Jag arbetar med mitt 

examensarbete och har valt att skriva om ” sorg och sorgbehandling i psykodynamisk 

psykoterapi”. 

Jag önskar att du som är psykoterapeut, med psykodynamisk inriktning, vill delta i 

undersökningen och dela med dig av dina erfarenheter genom en intervju.  

Intervjun tar ca 1-1½ timme och genomförs på din mottagning/arbetsplats. 

All intervjumaterial behandlas konfidentiell och i examensarbetet kommer inga namn eller 

personuppgifter framkomma. 

Tacksam om du fyller i bifogad enkät där du samtycker till intervjun samt skicka den till mig i 

bifogat svarskuvert senast 2013-02-28. Jag kontaktar dig så snart jag har fått ditt svar. 

Vid ev. frågor ta gärna kontakt med mig på: 

Mobil: 0704-23 68 43 

Epost: fariba.v@gmail.com 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

------------------------------------------------ 

Fariba Vazirizadeh   Handledare: 

Psykoterapeutstuderande   Per Magnus Johansson 

Doktor Bexgatan 3B Docent i idé- och lärdomshistoria, 

413 24 Göteborg Psykoanalytiker, universitetslektor, 

 handledare, leg psykolog med 

specialistkompetens i klinisk psykologi 

och leg psykoterapeut 

 

  

mailto:fariba.v@gmail.com
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3. Enkät  

 

 

Namn: ………………………………………………….                                                 

 

Tel/Mobil: …………………………………………… 

 

Email:……………….………………………………….. 

 

Kön  M  

 K  

 

Utbildning  

Psykoanalytiker 

 Psykoterapeut 

Psykolog 

Socionom                    

Annan  …………………………………………………….. 

 

Nationalitet 

 Svenskt 

 Annat 

 

Antal år i yrket som psykoterapeut  

5-10 

 11-15 

16 -- 

 

Som psykoterapeut, arbetar  

Heltid 

 Deltid 

 

Har erfarenhet av patienten med en annan etnicitet än den svenska 

Nej 

Ja  

 

 

Om ja, i så fall vilka länder/kulturer? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för din medverkan. 
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4. Frågor till psykoterapeuter    

 

För att besvara mitt syfte tar jag hjälp av följande frågeställningar:  

1. Vad innebär sorg?  

2. Sorgens funktion? 

3. Hur igenkänner du sorgen?  

4. Hur diagnostiserar du sorgen? 

5. Hur igenkänner du förhållandet mellan sorg, depression och melankoli?  

6. Kan du förklara förhållandet mellan sorg, depression och melankoli? 

7. Hur definierar du normal sorgeprocess- och bearbetning? 

8. Vilka parametrar har du för att se skillnaden mellan en normal sorgebearbetning och 

när sorgebearbetningen är patologisk? 

9. Hur kan sorgen aktualiseras? 

10. Affekter som är kopplade till sorg?  

11. Vad är normal sorgeprocess? 

12. Personlighetsstruktur och sörjandet? 

13. Vilka faktorer upplöser sorgen? 

14. Tar patienten till övergångsobjekt för att lindra sin sorg? 

15. Vilka försvarsmekanismer använder individen i samband med sorg? 

16. Sorgeprocessen i olika kulturer?  

17. Tillåter skilda kulturer olika sätt att låta sorgen ha en plats i vardagslivet?  

18. När är sörjandet över?  

 

 


